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Kedves Gyerekek, kedves Olvasóink!
Újra egy kis játékra is hívunk benneteket!
Találjátok meg, melyik oldalra rejtettük a Pitypang tündért az újságban, s a
megfejtést küldjétek be az ebedjelentes@pitypangovoda.hu e-mailcímre. Aki
leghamarabb küldi be a helyes választ, egy Pitypang bögrét nyer.
Jó szórakozást kívánunk!

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Kedves Kollégák!
Nagy szeretettel köszöntjük a Pitypang Óvoda közösségének minden kedves tagját,
élményekben, mosolyokban gazdag, színes óvodai évet kívánunk!
A beszoktatás komoly dolog, aminek súlyosságával csak
akkor szembesülünk, amikor eljön az ovi első napja.
Szoktasd magad a beszoktatáshoz
Első és legfontosabb dolog, hogy a szülőnek fel kell
készülni lélekben az elszakadásra, hogy mostantól
kezdve gyermekét rá kell bíznia másokra és nem lesz
otthon egész nap a gyermek.
A gyerekek rögtön megérzik a szülő szorongását, hiába
mondjuk nekik mosolyogva, hogy milyen szuper ez az ovi, a szemünkben látják, mit
gondolunk. Amitől pedig még anya is fél, az csak félelmetes lehet.
Ha van rá mód, bízzuk egy kicsit másra a gyereket, hogy szokjuk ezt a helyzetet, de ha végképp
nem megy a ráhangolódás az elválásra, bízzuk a beszoktatást apára, ő könnyebben megoldja
ezt a feladatot. Durvának tűnik, de valóban az a jó megoldás, hogy a reggeli búcsú után,
bármennyire sír a gyerek, és bármennyire megszakad is az ember szíve, határozottan távozunk
az oviból. Nem jó többször visszamenni, vigasztalgatni, mert ezzel csak elodázzuk az elválást.
Beszélgessenek az oviról, milyenek voltunk ovisnak, esetleg előkerülhetnek régi fotók is.
A gyerekek nagyon rá tudnak csodálkozni, hogy anya és apa is volt gyerek. Persze csak a szép
emlékek kerüljenek elő, a gyerekkori sérelmek, félelmek elsztorizálásának nincs most itt az
ideje.
Megkönnyíti az ovikezdést, ha a napirendet kicsit már az ovihoz igazítjuk. Nagyon fontos, hogy
a gyerek kialudja magát. Ha a gyerek nem alszik eleget, akkor az értelmi életkorát jelentősen
visszavetheti, ráadásul nagyon nyűgös is, ami még jobban megnehezíti a beszoktatást.
A beszoktatási időszak az óvónők számára sem egyszerű feladat, hiszen különböző családi
háttérből érkező különböző személyiségű gyerekekhez kell megtalálniuk a kulcsot, így a
beszoktatás összeszokást is jelent a gyerek és az óvónő számára. A szülő segítheti ezt az
összeszokást, ha minél több mindent elmond az óvónőnek a gyermekéről, tulajdonságairól,
szokásairól, aki így könnyebben rá tud hangolódni a gyermekre, megfelelőbben képes majd
reagálni az egyes viselkedéseire. Nagyon fontos, hogy kérjünk, és adjunk visszajelzést az
óvónőknek, hogy mi hogy tapasztalunk, illetve ők hogyan látják a gyermekünk beilleszkedését.
A kicsi beszoktatásával együtt a szülőnek is meg kell tanulnia elfogadni ezt az új helyzetet.
Fontos, hogy bízzunk magunkban, abban, hogy gyermekünk megfelelő önbizalommal és
készségekkel rendelkezik ahhoz, hogy jól érezhesse magát a családon kívül is.
A szülőnek magával kell elkezdenie a felkészülést az óvodára, hogy szorongásmentesen, lazán,
természetesen, pozitívan tudja közvetíteni gyermekének ezt az eseményt.
Fontos, hogy ne sürgessék a beszoktatást, de ne is nyújtsák, a reggeli elválás kedves,
szeretetteljes, de határozott legyen. Bízzanak magukban és bízzanak ő benne is! Sikerülni fog!
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A népmese napja

A Magyar Olvasástársaság 2005-ben felhívást tett közzé:
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül
néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük
újra és adjuk tovább az elődeinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is
feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”
Kezdeményezésükre

szeptember

30-án,

Benedek

Elek

születésnapján a népmese napját ünnepeljük.
A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok
és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető
gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett
tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi
felé.
Az azóta hagyománnyá vált népmese napján országszerte
különböző, a mesékhez kapcsolódó programokkal szeretnék felhívni a figyelmet az olvasás
fontosságára, a magyar kultúra kincseinek megőrzésére és a hagyományok ápolására.
A jeles ünnepnapnak Benedek Elek születésnapját jelölték ki.
Benedek Elek Kisbaconon született 1859. szeptember 30-án.
Neves újságíró író volt, de leginkább mint nagy mesemondót
ismerjük. Sokat foglalkozott az ifjúsági irodalommal, a
népköltészettel és a népnyelvvel, valamint a közoktatás
kérdéseivel. Volt országgyűlési képviselő, szerkesztett újságot
és könyveket. Verseket, színdarabokat, leányregényeket,
történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. Mint meseíró, a
magyar gyermekirodalom egyik megteremtője volt.
„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is
örök. Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen,
alapállásuk örök. Mert mi agyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja
hódítani, és ebben segít többek között a mese is.” (Csukás István)
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Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, az Óperenciás-tengeren innét, volt egyszer
egykirály. Szörnyű hatalmas volt ez a király, féltek a népek tőle, ha messziről látták, reszkettek
tőle, mint a nyárfalevél. Ha ez a király egyet tüsszentett, kengyelfutók s lovas legények vitték
hírét az egész országban, s aki nem mondta: "Adj' isten egészségére!", halál fia volt. Nem is
akadt az egész országban, csak egy ember, ki nem mondta, hogy adj' isten egészségére. Ez a
csillagszemű juhász volt. Nosza, megfogták a király emberei a csillagszemű juhászt, vitték a
király színe elé, s jelentették:
- Ihol, felséges királyom, ez a csillagszemű juhász nem akarja mondani, hogy adj'
istenegészségére. Hej, szörnyű haragra lobbant a király!
- Mit, te nem mondod, hogy adj' isten egészségemre?!
- Dehogy nem mondom, felséges királyom, bizony mondom, hogy: adj' isten egészségemre.
- Nem az egészségemre, hanem az egészségére.
- Hiszen mondtam, felséges királyom, egészségemre. Megrántja az udvarmester a
juhászsubáját, súgja neki:
- Te szamár, mondjad, hogy adj' isten egészségére.
- De már azt nem mondom - mondotta a juhász -, amíg a király őfelsége a lányát nekem nem
adja. Ott volt a királykisasszony a szobában, megtetszett neki a csillagszemű juhász, jószívvel
a felesége is lett volna, de nem mert szólni. Hanem a királynak sem kellett egyéb, csak ezthallja,
mindjárt bekiáltotta a katonáit:
- Vigyétek ezt a legényt, s vessétek a fehér medve tömlöcébe! Leviszik a legényt a tömlöcbe,
hát ott fel s alá jár a fehér medve nagy morogva, három napja nem evett, egy falást sem adtak
neki, hogy jól kiéhezzék, hadd szaggassa széjjel a juhászt. Ahogy a juhász belépett, felállott a
két hátsó lábára, nagyot bődült.
- No most, csillagszemű juhász, vége az életednek! De halljatok csudát, mikor a medve meglátta
a juhász csillagszemét, egyszeriben megjuhászodott, lefeküdt a földre, meg sem mozdult. A
csillagszemű juhász pedig egész éjjel dúdolt, fütyölt, s mikor reggel eljött azudvarmester,
szeme-szája tátva maradt, azt hitte, hogy csontját sem találja a juhásznak, s hát, ím, ott állott
előtte elevenen, kutyabaja sem volt. Fölvezetik a juhászt a királyhoz, s jelentik:
- Felséges királyom, él a juhász.
- Jól van, jól - mondja a király -, de azért megijedtél, úgy-e? Hát most mondod-e, hogy adj'isten
egészségére? Felelte a juhász:
- Nem, amíg a leányát nekem nem adja, ha tíz halálba megyek is.
- No, hát vessétek tíz halálba! - rikkantott a
király. Vitték a legényt a tömlöcbe,
amelyikbe tíz óriás sündisznó volt elzárva.
De bezzeg ezek nem szelídültek meg a
szemétől, mert egyszerre tíz sündisznónak
nem nézhetett a szemébe. No, hanem volt a
csillagszemű juhásznak egyszépen szóló
furulyája, azt a subája alól elé húzta, elkezdett
furulyázni, kezdette andalgósan, folytatta szaporázva, S hát, uramteremtőm, táncra kerekednek
a sündisznók, járták elébb lassan, azután sebesebben, addig járták, míg el nem dűltek, s azután
lefeküdtek s aludtak, minta bunda. Megy le reggel az udvarmester, összecsapja a kezét:
- Hát te élsz? - kérdi a csillagszemű juhásztól.
- Nem is halok meg - mondja a juhász -, míg a király leánya a feleségem nem lesz. Fölvezetik
a király színe elé.
- No, te legény - mondja a király -, most már tíz halál torkában voltál, még most sem mondod,
hogy adj' isten egészségére?
- Nem én, felséges királyom, ha még száz halálba visznek is, míg a leányát nekem nem adja.
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- Hát akkor vigyétek száz halálba! - ordított a király nagy haraggal, s vitték a
csillagszeműjuhászt le abba a tömlöcbe, amelynek a közepén volt egy kút, annak a belseje ki
volt rakva száz kaszával, a fenekén pedig égett egy mécses. Akit abba beledobtak, az onnét élve
ki nemkerült soha. "Hej, szegény fejem - gondolta magában a juhász -, ennek már fele sem
tréfa!" Szól a katonáknak, hogy menjenek egy kicsit ki a tömlöcből addig, míg gondolkozik,
hogy mondja-e, adj' isten egészségére. Kimennek a katonák, s a juhász nagy hirtelen a fokosát
beleszúrja a kút köblébe, a fokosra ráakasztja a tarisznyáját, aztán rá a subáját, a suba nyakára
az árvalányhajas kalapját, s azzal szépen meghúzódik a tömlöc sarkában. Bejönnek a katonák s
kérdik:
- No, meggondoltad-e?
- Meggondoltam - mondja a juhász -, de mégsem mondom, hogy adj' isten egészségére.
- No bizony, ha nem mondod, belé is taszítunk a kútba. A katonák azt hitték, hogy a juhász már
ott áll a kút mellett, a subáját, a fokosát, a mindenét beletaszították a kútba, s mikor látták, hogy
a kút fenekén a mécses kialudt, szentül azt hitték, hogy meghalt a juhász. Jön le reggel az
udvarmester, hadd lássa ő is, igazán elpusztult-e a csillagszemű juhász. Hát halljatok ide, ott ült
a kút mellett, furulyázott. Felviszik a király elé, s mondja neki a király:
- No, te legény, mostan száz halálban voltál, mondod-e, hogy adj' isten egészségére?
- Nem én, felséges királyom, míg a leányát nekem nem adja.
- Abból nem lesz semmi - mondta a király, pedig nem tudom, mit adott volna azért, ha a juhász
azt mondja egyszer, hogy adj' isten egészségére! "Hiszen - gondolta a király -, majd kevesebbel
is megelégszel te." Befogatott a bársonyos hintajába, maga mellé ültette a csillagszemű juhászt,
s úgy hajtatott az ezüsterdőbe. Mondta neki: - Látod-e ezt az ezüsterdőt, te juhász? Neked adom,
ha azt mondod, hogy adj' istenegészségére. Tetszett a juhásznak az erdő, de most is azt mondta:
- Addig nem, felséges királyom, míg a leányát nekem nem adja. Aztán az erdőből kihajtatott a
király, s messziről ragyogott feléjük az aranyvár.
- Látod-e azt az aranyvárat, juhász? Neked adom, ha azt mondod, adj' isten egészségére.
- Nem mondom, felséges királyom, míg nekem nem adja a leányát. Mentek tovább, s értek a
gyémánttóhoz.
- No, te juhász, - mondta a király -, neked adom az ezüsterdőt, az arany várat s a gyémánttavat,
csak egyszer mondjad, adj' isten egészségére.
- Nem mondom én, felséges királyom, míg a leányát nekem nem adja.
- Hát jól van, te betyár, neked adom a leányomat, de aztán mondjad is, hogy adj'
istenegészségére! Na, hazamennek, s a király mindjárt kihirdetteti az egész országban, hogy
férjhez adja a leányát a csillagszemű juhászhoz, jöjjön, aki jöhet a vendégségbe, lesz ételitalelegendő, különösen, ha hoznak magukkal. Hiszen lett lakodalom, hét országra szóló. Ott
ült a csillagszemű juhász a király mellett, ettek-ittak, vígan voltak.
Egyszer aztán hozzák a jótormás húst, nagyot prüsszent erre a király, s hadarja egymás után a
csillagszemű juhász:
- Adj' isten egészségére, adj' isten
egészségére, adj' isten egészségére! mondta valami százszor. - Jaj, jaj, ne
mondd tovább, inkább neked adom az
egész országomat. Ott egyszeriben meg
is koronázták a juhászt, ő lett a király,
de bezzeg jó sorsa lett ezután a népnek.
Szerették is ezt a királyt. Ha
prüsszentett, egy szívvel, lélekkel
kiáltotta mindenki: "Adj' isten
egészségére!" Aki nem hiszi, járjon a
végire, s ezt a mesét adj' isten
egészségére!
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Szüreti hagyományok
Régen a szüret társas eseménynek számított, amelyre egy egész éven át emlékeztek és
készültek a családok. Akkoriban ez egy egész közösség- falvak, szőlőhegyek közös ünnepe volt,
amelyet a nap végén mulatságok zártak.

Máig élő szokások
Habár manapság is családok, rokonok, ismerősök közös programja a szüret, a 18-19. században
sokkal szélesebb körben, és nagyobb összejövetelként ünnepelték meg a betakarításnak ezt az
időszakát.
Sok hagyomány azonban ma is él, s ezekhez -mint például a szüret kezdetének időpontjáhozbüszkén ragaszkodnak az emberek. Tokaj-Hegyalján például a hagyomány szerint Simon-Júdás
(október 28.) napján kezdték meg az aszú szüretelését. De számos vidéken jellemző, hogy a rég
kialakult napokhoz kötődik a szüret kezdete. A 18-19. században sok helyen a községi tanácsok
határozott időpontot szabtak ki a szőlő betakarításának kezdetére. Ez az időpont azonban
régiókként változott, figyelembe véve az időjárási viszonyokat, a jellemző szőlőfajtákat és
egyéb tényezőket. Az Alföldön például hagyományosan Mihály napja (szeptember 29.) volt a
szüret kezdetének időpontja, míg a Dunántúlon csak Terézia napján (október 15.) kezdődött a
szüret.
A szüret régen
Szüret idején még a törvénykezés is szünetelt. Igazi sátoros ünnep volt a szüret, melyre még az
idegen földön vitézkedő emberek is hazatértek. Kihagyhatatlan esemény volt, a társadalmi élet
fontos része, s nem utolsósorban az ismerkedés egyik fontos színtere. A tánc, a mulatozás
mellett természetesen nem maradhatott el a borozgatás sem. Ennek aztán gyakran lett
következménye kisebb-nagyobb verekedés, amely azonban egyáltalán nem volt szokatlan és
különösebben megbotránkoztató történés. Enélkül nem is múlhatott el igazi szüreti mulatság.
A munkálatok
Hagyományosan zajkeltéssel indult a szüret, riogatással, vagy pisztolylövésekkel. Csak eztán
indult a munka. A lányok, asszonyok voltak a szedők, akik vidékenként változó gyűjtőedénybe
- vödör, kézi puttony, kosár, sajtár - szedték kacorral (szőlőmetsző késsel) a szőlőt. Ők kiabáltak
aztán a puttonyos legényeknek, férfiaknak, akik- az akkor még fából készült- puttonyba
gyűjtötték a szőlőt. A szemeket préselés előtt összezúzták, ezután indult a tulajdonképpeni
borkészítés. Természetes volt, hogy a munka alatt vidám énekszótól, viccektől volt hangos a
vidék. A nap végén a szüretelők szüreti koszorút vittek a vállukon, amely szőlőfürtökből,
búzával, szalagokkal díszített koszorú volt. Régen a földesúr kapujába gyűlve dicsérték a
termést, s a földesúr tartott este aztán táncos mulatságot.
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A szüreti időszakban még ma is sok helyen ünnepelnek szüreti felvonulásokon az emberek. A
régi idők szereplőiről- a bírót, csőszlányokat, csőszlegényeket, táncmestereket- ma beöltözött
emberek emlékeznek meg. A szüret elengedhetetlen szereplője a borkirály, aki az esti
mulatságért volt egykor felelős. Nem maradhat ki a menetből a hordóra ültetett piros ruhás férfi
bábu, az úgynevezett baksus- figura. Eredete valószínűleg Bacchusra, a rómaiak bor-istenére
vezethető vissza. A menet fontos szereplői a tolvajok és csőszök, akik szórakoztatják a
közönséget, ugyanakkor bemutatják az egykor nagyon is jellemző szerepvállalásukat a
szüretből.

Szüreti ételek
A szüreti fogások elkészítésére a gazdaasszony különös gondossággal ügyelt. Este, a szüretből
hazatérőket már megterített asztal várta. Fő eledel a birka-vagy marhahúsból készült bográcsos
és a kalács volt. A húsleves, töltött káposzta sem maradhatott el, amit aztán fánk (csöröge) zárt.
Mint minden évben, idén is megemlékezünk a szüreti mulatságokról az oviban is. A gyerekek
lelkesen szokták a szőlőt szemezni vagy taposni, majd nagy érdeklődéssel nézik végig a
préselést és kóstolják a frissen préselt szőlőlevet. Természetesen mindezt nagy-nagy élvezettel
teszik.
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Márton nap (november 11.) történetét érdemes megismertetni a gyerekekkel is, hiszen
a jóság, segítőkészség áll a középpontjában.
Márton-napi legenda
A legenda szerint, mikor Márton hírét vette, hogy püspöknek szemelték ki, az érte jövő
küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába
bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk
verdesésével óriási zajt csaptak, s miként egykor az
éjnek idején a Rómára törő barbárokat, ezúttal
Márton rejtekhelyét árulták el.
De nem emiatt faljuk fel őket, hanem mert a tavaszi
kisliba erre az időre érte el a vágó súlyt és lehetett
tömni is. A néphit szerint a lúd mellcsontjából meglehet jósolni a következő hónapok időjárását:
ha a liba csontja fehér, hosszú, havas, hideg telünk lesz, ha barna, csak amolyan fekete
karácsonyos, locspocsos időre számíthatunk. Na de lássuk mit illik fogyasztani ezen a jeles
napon?
Márton-napi finomságok
Elődeink úgy tartották, aki Márton-napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Dobos C. József
1881-ben megjelent szakácskönyve szerint a lúd gazdasági szempontból tekintve a
legszükségesebb háziállatokhoz tartozik, mert nemcsak a húsa hasznos, de zsírja finom ízénél
fogva sokkal értékesebb a sertésénél, tolla pedig majdnem nélkülözhetetlen. Ami a máját illeti,
az a legkényesebb inyencek által is méltányoltatik.
Márton az újbor bírája, tartja a hiedelem, azaz ilyenkor már iható az újbor. A francia
„beaujolois” mintájára nálunk is egyre több borász jelentkezik primőr borokkal. A közmondás
szerint ”Ha lúd, legyen kövér!”, valamint "Jobb egy lúdnyak száz tyúknyaknál." Ennek
szellemében most libatort ülünk, azaz libacombot-mellet, töltött libanyakat és libamájat sütünk.
Szent Márton híres volt jóságáról, szerénységéről és önzetlenségéről és nevéhez fűződik a
libalakoma tradíciója és az újbor megszületése is, így mára a vendégszeretet szimbólumává
vált.
Márton-napi időjárási megfigyelések
Márton-napjához kapcsolódóan, nem csak a libacsontból, de az aznapi időjárásból is meg
szokták jósolni a következő telet, úgy mint:
• 40 napig olyan idő lesz, mint Márton-napkor.
• Ha ezen a napon esik, utána a fagy elviszi a termést. De azt is megfigyelték, hogy
• Márciusban olyan idő lesz, mint Márton-nap.
• Kemény tél várható, ha Márton fehér lovon jön, azaz ha e napon havazik.
• Az e napi szép időt, Szent Márton nyaraként is emlegetik Baranyában. De azt is
jelentheti, hogy hideg lesz a tél.
• Ha ködös Márton, akkor enyhe tél lesz, ha viszont havazik, erős tél várható.
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Márton-nap régen
A krónikák szerint Szent Márton napja a fizetés, tisztújítás, jobbágytartozás leróvásának napja
volt. Az erdélyi pásztorok e-napon kérték járandóságukat. Sorra járták a házakat, köszöntőt
mondtak, nyírfavesszőt ajándékoztak a gazdának, aki megőrizte és tavasszal az állatok
kihajtására használta.
A régiek a Márton-napi időjárásból következtettek a télre, mondván: Ha Márton fehér lovon jön
enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. Sokfelé azt tartják a Márton-napi a márciusi időjárást
mutatja. Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni, teregetni, mert ez a jószág pusztulását okozta
volna. Sok helyen rendeztek Márton-napi bálokat, vásárokat.

Márton-napi mondókák

Héja, héja, lakatos!
Látom, lábad ripacsos.
Addig libát nem adok,
míg a lábad ripacsos.
Csörlőre, csattogóra,
ángyomasszony ablakára!
Szentendrei legények,
Libát loptak szegények.
Nem jól fogták a nyakát,
A nyakát, sej-haj a nyakát,
Elgágította magát.
Nincs szebb madár, mint a
lúd,
Nem kell neki gyalogút,
Télbe-nyárba mezítláb,
Úgy kíméli a csizmát.
Árok partján ül egy liba,
Azt gágogja, hogy taliga.
Paradicsom-paprika,
Papucsba jár a liba.
Novemberben, Márton napján
liba gágog, ég a kályhán.
Aki libát nem eszik,
egész évben éhezik.
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Monostori erőd
A Füzéri vár a 13. század elején épült. Magyarország legöregebb kővárai közé sorolható. E
csodálatos helyen még a szent korona is megfordult, mely időben 1526-ra tehető, Szapolyai
János megkoronázását követően. A korona csaknem egy esztendőt töltött e helyen.
Az erőd Komáromban található – A város, ahol az Arany ember is élt..., a homokdomb, ahol
Klapka György 1849-ben földerődöket emelt..., a titkos hely, ami 45 évre még a térképekről is
eltűnt....KALAND-TITOK-ÖRÖKSÉG. A Monostori erőd - Közép-Európa legnagyobb újkori
erődje - 1850 és 1871 között épült. Az UNESCO Világörökségi Várományosi Listáján szereplő,
klasszicista stílusú hadtörténeti műemlék lenyűgöző látványt nyújt hatalmas, precízen faragott
kövekből épített falaival, a védműveket borító 3-4 méter vastag földtakarójával és több
kilométer hosszú földalatti folyosórendszerével (kazamata-hálózatával).

Monumentális méreteit bizonyítják a következő adatok: az erőd 25 hektárt foglal el, teljes
területe lőterekkel együtt 70 hektár, épületek alapterülete 25 680m2, a helyiségek száma 640.
Az erődben élő katonák legmagasabb létszáma 8000 fő volt.
Amit még érdemes megnézni, ha már Komáromban járunk:
•
•
•
•
•
•

Csillagerőd
Igmándi erőd
Brigetio Győgyfürdő
Klapka György Múzeum
Magyar lovas színház
Szabadság Tér

Forrás: https://www.iranykomarom.hu
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Vége felé járt már az ősz, s az erdő lakói a hideg tél fogadására készülődtek. Meleg kuckókat
raktak, odukat hordtak tele élelemmel. Némelyik állat még bundát is váltott. Dús, meleg, téli
bundát. Látva ezt, a kis sün nagyon elszomorodott.
– Csak nekem nincs téli bundácskám! Szörnyen festek ebben a fekete, tüskés kabátban. Ezt
hordhatom életem végéig! – panaszkodott anyukájának.

– Ebből is láthatod, hogy elnyűhetetlen – válaszolta sünmama. – A tüskék pedig megvédenek
minket ellenségeinktől, méltóságot kölcsönöz nekünk, és ez egyben a díszünk is. Na és ha
összegömbölyödsz, mint egy labda, felszurkálhatod a lehullott faleveleket. Versenyezz a
testvéreiddel, ki tud több levelet gyűjteni! Úgysem sokáig játszhattok már, hamarosan itt a tél.
Meg aztán minek nekünk téli gúnya, mi úgy is átalusszuk a telet – vigasztalta fiacskáját
sünmama. – De most menj! Hívd haza a nővéreidet, nekem sok még a tennivalóm. Segítek
sünpapának a vacokkészítésben.
Elindult a kis sün az erdei úton a sűrű levélesőben.
– Lám, még a fák is levetik megunt ruhájukat, hogy tavasszal újat, szebbet öltsenek…
Így morgolódott magában, amikor egyszer csak lógó gomborrára egy gesztenye koppant.
Felugrott a kis sün fájdalmában, ekkor meg valami tüske szúrta meg a lábát. Már éppen
duzzogni akart, amikor megpillantotta az avarban a tüskés gesztenyehéjat.
– Nahát! Eldobta a gesztenye a kabátkáját. Milyen szép zöld és néhol barna foltos, és ezek a
tüskék is csodálatosak rajta! – lelkendezett.
Összegömbölyödött, felszúrta saját tüskéire, és elégedetten nézegette magát az erdei tó
tükrében.
– Végre nekem is van téli gúnyácskám!
Arra repült szarka néni, s meglátván az ugrándozó süngyereket, kikacagta.
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– Micsoda dolog ez?! Más tollával ékeskedni… – csörögte.
– Kár, kár – károgott rá egy csapat varjú, akik inni jöttek a tóhoz. – Kár, hogy a régi gúnya
kilátszik alóla!
De a kis sün örömét nem tudták elrontani. Most már vidáman folytatta útját. Mire megtalálta
nővérkéit, már alkonyodott. Azok észre sem vették kisöccsük új ruháját. Mindnyájuknak tele
volt a tüskéje fakéreg darabokkal. Elhullott madártollal, nagyobb falevelekkel, mohával, amiket
a vacokrakáshoz gyűjtöttek. Csak sünmama vette észre, amikor hazaérkeztek a nagy tölgy alatti
odúba.
– Milyen kár, hogy tavaszra elfonnyad, így senki sem láthatja majd a szép, új kabátod. De azért
meg kell hagyni, nagyon csinos! – tette hozzá vigasztalva.
Sünpapa rövidlátó szemeivel csak most vette észre, s a fejét csóválva morgott a bajusza alatt.
– Ugyan, semmire sem való, haszontalan dolog. Aztán majd, ha álmodban viszket a tüskéd töve,
nehogy megszúrja a kis csülköcskéidet! Munkára, gyerekek, reggelre el kell készülnünk a
kuckórakással! Kertek alatt már a fagy. Érzem is minden porcikámban.
Valóban: reggelre leesett az első hó, s a süncsalád befészkelte magát a
jó meleg odúba. De alighogy elhelyezkedtek, a süngyerekek máris
fészkelődni kezdtek.
– Szúr a kabátod! – nyafogta az egyik.
– Nem tudok hozzád bújni! – így a másik.
– Fázom! – rikkantotta a harmadik.
– Én is, én is! – visongták a többiek kórusban.
– Talán lyuk van valahol a kuckó falán? – tűnődött sünmama.
– Itt van, ni, a kánya fogja meg! – bosszankodott sünpapa. – Nem valami
jó már a látásom – fogta be a lyukat mellső lábaival. – Most aztán mivel
tapasztjuk be?
Ahogy körbe járatta rövidlátó szemeit gyerekein, egyszer csak felkiáltott:
– Az ám! A gesztenyehéj gúnya! Éppen akkora, mint a lyuk. Csak hát – nézett megszeppent
fiácskájára –, mi fog akkor téged melegíteni, és mi takarja el majd el undok, fekete tüskéidet?
– Majd melegítenek a testvérkéim… és nem is olyan csúnyák ezek a fekete tüskék – mondta a
kis sün.
Az igazság az volt, hogy már neki sem tetszett az új bunda. Viszketett is alatta, húzta is a
tüskéjét, ahogy száradt össze, nem is tudott tőle jól összegömbölyödni. Így hát örömmel segített
betömni vele a lyukat.
A süncsalád kuckójába most már béke és nyugalom költözött.
A kis sün félig lecsukódó pillái alól még azt rebegte:
– Azért mégis csak jó lett valamire a gesztenyehéj kabátkám!
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A természetben kirándulni ősszel is a legjobb szabadidős program. Csodálatos színekkel
kápráztatnak el minket a fák, s hazánk több mint 300 tanösvénye egész évben tartogat
számunkra felfedezni való csodákat. Nem is kell messzire mennünk, ha mesebeli lápvilágot,
vadregényes szurdokot, titokzatos sziklaalakzatokat szeretnénk látni. Összeállításunkban a
Szigetszentmiklóshoz legközelebbi tanösvények közül ajánlunk gyerekekkel is bejárható
kirándulóhelyeket.

1. Szigetszentmiklósi Úszóláp Tanösvény
Mi mással kezdhetnénk a sort, mint „a mi tanösvényünkkel”, amely Európa 2. legnagyobb
úszólápja. A tanösvényen több tucat madárfajjal is lehet találkozni: szárcsa, vízityúk, búbos
vöcsök, törpegém, tőkés réce, danasirály, szarka, örvös galamb, nádi tücsökmadár,
függőcinege, bütykös hattyú. (A bütykös hattyúról és a vízimadarak etetéséről a Természetsarok
rovatban részletesen írunk.) Nyitott szemmel sétálva kis szerencsével láthatunk még
vízisiklókat, békákat, sőt pézsmapockot is.
A sétány növényei: mézgás éger, szomorúfűz, rekettyefűz, fehér nyár, fekete nyár, nád,
széleslevelű gyékény, zsombéksás, tőzegpáfrány.
A tanösvény a régi hajóállomás mellől indul, hossza: 700 méter, 20-30 perc alatt kényelmesen
bejárható. Arra érdemes figyelni, hogy babakocsival nehézkes a közlekedés, sok a lépcsős híd
az ösvényen.
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2. A taksonyi tanösvény
A Taksonyhoz tartozó vadregényes
tanösvény igazi természetközeli élményt
nyújt a kikapcsolódni vágyóknak.
Fapallós,
néhol
zeg-zugos
úton
ismerhetjük meg az itteni élővilágot: a víz
halban gazdag, ami számtalan madarat ide
csalogat.
Kis hidakon átkelve, kilátóteraszokról
figyelhetjük meg e rejtélyes világ lakóit. A
sűrű nádas, gyékényes közül néhol színes
virágok és páfrányok bukkannak elő, sok
helyen pedig közvetlenül a vízpartra is
lesétálhatunk.
Az ösvény mentén a fából faragott állatok
által őrzött információs táblák segítik a
tájékozódást, melyek mentén mindenhol
padok lettek elhelyezve.
Taksonyra érkezve a Révész utcát kell
keresni, ezen elindulva megtaláljuk a
Duna-ágon átívelő kicsiny hidat, és a mellette álló éttermet - innen indul a 800 méteres
tanösvény.
3.
A
szigetbecsei
Tőzike
Tanösvény
A holtág faluval átellenes oldalán
indul ez a könnyű terepen végigfutó
ösvény, nevét az egyik legszebb
ártéri virágról, a tavaszi és őszi
tőzikéről kapta. Öt információs
tábla kíséri utunkat, melyek
mindegyike más témát dolgoz fel
(pl. vizes élőhelyek, helyi vadászat
jellemzői). Hossza: 800 méter, mely
babakocsival is végigjárható. A
gyerekek különösen örülni fognak túra közben a játszótérnek és a kilátónak, ahonnan kiválóan
megfigyelhetik az itt élő madarakat.
Ezen az oldalon pedig Magyarország tanösvényei közül válogathatunk régiók szerinti
csoportosításban: https://blog.szallas.hu/magyarorszag-tanosvenyei-terkepes-gyujtemeny/
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Források: https://www.kisdunamente.hu/kenuval-a-kis-dunan/tanosvenyek/56857/
https://www.facebook.com/groups/csodahelyek.magyarorszag
https://minimag.hu/?s=tan%C3%B6sv%C3%A9ny
https://blog.szallas.hu/magyarorszag-tanosvenyei-terkepes-gyujtemeny/
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Gyermekeink tehetségének gondozása
„Azt hiszem, nem sokan ellenkeznének, ha azt mondanám, hogy hazánkban kiemelkedően sok
a tehetség; gondoljunk csak híres Nobel-díjasainkra, Puskás Öcsire, Polgár Juditra vagy
a nemrég eltávozott Balázs Fecóra. Hol lennénk most, ha annak idején Semmelweis Ignác nem
jön rá a kézmosás fontosságára? Talán az egész pandémiás helyzet rosszabbul alakult volna…
Nem kell azonban mindenkinek egyből világrekordot döntenie, új felfedezést tennie vagy
Oscar-díjat nyernie, de tehetség sokakban van. Csakhogy a tehetség önmagában nem garancia
a sikerre, azt terelgetni, táplálni kell, folyamatosan edzésben kell tartani – egyszóval:
szorgalomra és támogatásra is szükség van. Ezért nagyon fontos, hogy idejében felismerjük
a tehetséget – és megfelelő segítséget kapjon tehetsége kibontakoztatásában. Ebben van
vitathatatlanul nagy szerepe Önöknek, pedagógusoknak, tehetségsegítő szakembereknek és
persze a támogató családi háttérnek.”

(Indri Dániel Janisz (2021) Mindenki tehetséges

valamiben… Új Köznevelés 77(1))

Kedves Szülők, én most leginkább az Önök szerepét szeretném kiemelni, hiszen ez a cikk is
Önöknek szól! Ki más ismerhetné jobban a gyermeket, mint saját szülei. Ismerjük meg
gyermekeinket, minden nehézségükkel, s tehetségükkel. Adottságaikat felismerve nyújtsunk
támogatást. Nem kell megvárnunk az iskolát, már óvodában is felismerhetőek lehetnek.
Ne felejtsük el, azt sem, hogy gyermekünk adottságait kísérjük figyelemmel és támogatjuk,
nem a sajátunkét, nem a gyermekünkkel szeretnénk bepótolni az általunk „még anno”
elszalasztott lehetőségeinket. Hiszen jól tudjuk, minden ember más és más. Még a genetika
törvényeinek ellenére is.
Prodán-Szaplonczay Katalin
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Golyót a helyére
Cél

Képességterület

Megoldáskeresés, problémamegoldás és
végrehajtás.

finommotorika/ kézügyesség

Óvatos, összehangolt, pontos mozdulatok a
kezekkel..

mozdulatszabályozás-koncentrálás
kitartás, önbizalom

Leírás
Asztalon kettő ceruza, egy golyó, s egy olló. Utasítás:
-

Nos katona, nincs sok eszköze, de meg tudja oldani a problémát! Ez a gyöngy legyen
benne az olló egyik "karikájában"! Egyszer meg lehet fogni a golyót, de tilos kézzel
beletenni az ollóba! Na, most ugyan mihez kezd katona?!

Nehéz a feladat, de hagyjuk gondolkodni, s próbálkozni a gyermeket. Megoldás: a ceruzák
szorosan egymás mellett az asztalon, rájuk kell tenni a golyót, majd ügyesen belegurítani a
"karikába", többféle módon is végrehajtható, a lényeg a végeredmény. Pici segítségek lehetnek,
de elmondani egy megoldást nem szerencsés, mert akkor csak a végrehajtás történik meg.
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Torony-pakoló
Cél

Képességterület
figyelem

A sorrend és az utasítás betartásának
tanulása/gyakorlása egyszerű, levezető
játékkal.

finommotorika/ kézügyesség
szerialitás/ sorrend

Leírás
Egy tollra, vagy ceruzára kell rápakolni és megtartani a formákat az utasításunk alapján. Előre
elmondott színek vagy formák szerint, illetve folyamatában adott feladatokkal.

Példák:
-

Kék, sárga váltakozva! Ez legyen a sorrend a toronyban! Amennyit csak tudsz pakolj rá
így!

-

Rakj rá egy kék háromszöget!

-

Végrehajtás után:

-

Zöld kört!

-

Végrehajtás után:

-

Most pirosból olyat, mint a kék volt!

/Albert Tibor gyógypedagógus/
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Vakvezetés
Kézen fogva sétálunk csukott szemű gyermekünkkel. Irányítsuk őket minél érdekesebb terepre.
Szobában is játszhatjuk, ekkor érdemes kis akadálypályát készíteni párnákból, plüssökből.
Babzsák segítségével játékok
•

fejre / vállra / tenyérre / kézfejre / hátra (kúszásnál – mászásnál) / hasra (pókjárásnál –
rákjárásnál) helyezett babzsákkal szlalomozás, akadályok kikerülése

•

célbadobás jobb, majd bal kézzel

•

babzsák feldobása; közben elöl, hátul, oldalt tapsolás

•

szökdelés térd közé szorított babzsákkal

•

egyensúlyérzék fejlesztése: sétálás a babzsákokon

•

téri tájékozódás fejlesztése: a babzsákot elhelyezzük valami alá, fölé, mellé stb., majd a
gyermek megnevezi hova tettük – nehezíteni lehet, hogy mondjuk, hová tegye a
babzsákot (pl.: maci bal oldalára)

Két kis kakas (testvérekkel)
Két kis kakas talál egy gilisztát, amin nem tudnak megosztozni (egy erősebb kötél vagy sál
megfelel gilisztának). A földre húzunk egy vonalat. Ez lesz a középvonal. A kis kakasok
próbálják egymástól elhúzni a finom falatot. Az a győztes, aki áthúzza a társát a középvonalon,
vagy elhúzza a gilisztát.
Erre csörög a dió
Kiválasztunk valakit fogónak. Bekötjük a szemét; ő keres mindenkit, tapogatózik erre-arra,
hogy valakit megfogjon. Ugrálunk körülötte, ha felénk nyúl, elugrunk. Énekeljük:

Közben tapsolunk. Ha a bekötött szemű megfog valakit, annak kötjük be a szemét, és ő lesz a
következő fogó.
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A Szigetszentmiklósi Úszóláp Tanösvény élővilága
Kapcsolódva az Őszi Barangoló tanösvény-ajánlójához, a Természetsarokban bővebben
bemutatjuk a „mi tanösvényünk” mellett is minden évszakban megtalálható bütykös hattyút,
mely önmagában is turisztikai vonzerőt jelent. A családok kedvelt hétvégi programja a
„hattyúetetés”, azonban sokan még ma sem tudják, hogy ezzel veszélybe sodorják az állatok
életét.

Bütykös hattyú (Cygnus olor)
A Cygnus olor latin elnevezés bütykös hattyút jelent magyarul. A Cygnus szó főnév, a
hattyú latin megfelelője, s a görög mitológiá-ból ismert „Küknosz” névre vezetik vissza. Ő volt
az a szerelmes ifjú, aki annyiszor bukott a folyó vize alá szerelmesét kutatva, hogy végül Zeusz
megszánta, s hattyúvá változtatta. Az olor pedig a bütykös szót jelenti.

A csőre tövén egy fekete bütyök látható, innen kapta a faj a nevét. A bütykös hattyú
tollazata tiszta fehér, a szeme barna. A fiatal hattyúk színe gyakran szürke, s csak a teljes vedlés
után változik át fehérré, amikor elérik az ivarérettséget.
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A hattyúpár monogámiában él, vagyis
hűséges egymáshoz. A fészket csak a tojó építi,
sekély vízpartok nádasainak szélén. Az utódok
gondozásában és a fészek védelmében azonban a
hím is részt vesz. A fészkét védő hattyú az embert
is megtámadja: ilyenkor teljes magasságában
felágaskodik,
és
félelmetesen
csapkod
szárnyával!
Tápláléka vízinövények részeiből és magvaiból,
rovarokból,
férgekből,
kagylókból,
apró
kétéltűekből és halakból áll. Hosszú nyakával a
tófenékről is tépi táplálékát.

„Ha szereted, nem eteted!”
A madarak etetése sok esetben főleg a mi szórakozásunkról szól, nem pedig a madarak
igényéről. Kényelmes ugyan nekik, mert nem kell keresniük a táplálékot, nekünk meg jó, mert
szép madarakat tudunk megfigyelni a környezetünkben.
Azonban a vízimadaraknak (nemcsak
a hattyúnak!) ANGYALSZÁRNY
BETEGSÉGÜK lesz, ha kenyéren és
más, számukra értéktelen táplálékon
élnek. Árt a csontozatuknak,
olyannyira, hogy egy idő után már
nem tudnak repülni!
Ráadásul a mesterségesen fenntartott
táplálékbőség kikapcsolja a téli
túléléshez nélkülözhetetlen vonulási
viselkedést is, és egy kemény télen,
amikor hosszú időre befagynak a
vizek, madarak százai pusztulnak el
emiatt…
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület internetes oldalán részletesen
olvashatunk arról is, hogy miért NE etessünk (a szigetszentmiklósi tanösvényen sem)
„kihelyezett”, természetes élelemmel:
https://www.mme.hu/a-vizimadarakat-soha-ne-etessuk
Források: https://www.mme.hu https://www.tiszatoelovilaga.hu/butykos-hattyu/
http://image-site.blogspot.com/2013/02/csiplek-ne-fuss-el-hattyu-tamadas.html
https://www.derbyshiretimes.co.uk/news/swan-spotted-angel-wing-deformity-derbyshire-park-you-can-helpprevent-808114
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o Egyetek sütőtököt!
o Fotózzatok őszi színeket!
o Készítsetek lámpást!
o Szedjetek falevelet!
o Készítsetek őszi ajtódíszt!
o Szedjetek diót, gesztenyét!
o Süssetek gesztenyét!
o Az első ködös reggelen öltözzetek színesbe!
o Egy napos hétvégén menjetek el biciklizni!
o Süssetek szilvás süteményt!
o Menjetek el szüretelni!
o Készítsetek töklámpást!
o Gumicsizmával menjetek el eső után sétálni!
o Próbáljatok ki egy új ízű teát!
o Készítsétek fel a virágokat a télre!
o Társasozzatok, kártyázzatok!
o Bújjatok puha takaróba meseolvasás közben!
o Menjetek el kirándulni!
o Menjetek piacra!
o Az első szomorú esős napon hallgassatok vidám zenét!
o Igyatok forró csokit otthon vagy egy cukrászdában!
o Látogassatok el a nagyszülőkhöz, segítsetek a kertben!
o

Gereblyézzetek falevelet!
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Kreatív táska gyerekeknek
A kreatív táska varrás kezdőknek is ajánlott, különösen a részletes leírás
alapján.
A gyerekek imádják az ilyen készleteket. Minden egy helyen ami a
kreatívkodáshoz kellhet. Belülre kifestő könyveket lehet tenni, kívülre
zsírkrétát, ceruzát, filcet, ecsetet, ollót stb. Utazásra magatokkal is
vihetitek, akár autóban is jól hasznosítható.
Ennek a kreatív táskának csak az álljon neki, akinek a varrógépe elbírja a
vastagabb anyagokat is.
Szükséges anyagok, eszközök ehhez a varrás ötlethez:
- kb. 50cm zöld, virágos anyag
- kb. 50cm bélésanyag
- kb. 50cm vlies
- 20cm pöttyös anyag
- kb. 50cm zöld, egyszínű anyag (lehet ez a bélés is)
- kb. 50 cm ragasztós közbélés
Kreatív táska szabásminta:
A szabásminta minden
szükséges
helyen
tartalmaz 1cm
A szálirány a téglalapok másodszor megadott oldalával párhuzamos.
A főrész szabásmintája 35x45cm-es téglalap, de az alsó sarkaiból ki kell
vágni a varrásszélt, a képen látható módon:
Fülek: 8x55cm-es téglalap
Kis zseb: 43x13cm-es téglalap
Nagy zseb: 35x21,5cm-es téglalap
Oldala: 41x7cm-es téglalap
Bélés:
- 2db főrész
- 2db oldala
Ragasztós közbélés:
- 2db főrész
- 2db oldala
- 2db fül
Vlies:
- 2db főrész
- 2db oldala

Kreatív táska szabás:
Zöld, virágos anyag:
- 2db főrész
Zöld, egyszínű anyag:
- 2db oldala
- 1db kis zseb
Pöttyös anyag:
- 2db fül
- 1db nagy zseb
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varrásszélt.

Kreatív táska varrása:
Minden szükséges alkatrészbe vasald be a ragasztós közbélést.
A füleket hajts színével befelé, hosszában félbe. Varrd össze.

Fordítsd ki, és vasald meg.
A külső főrészt fogd össze a vlies-el, és gombostűzd össze, ugyan így az
oldalát.

Varrd össze körben keskenyen. Vágd le a felesleges vlies-t.

Az oldalát fogd színt színnel szembe a háta főrészhez, és
gombostűzd össze. (ha szeretnél a hátlapra is zsebet, akkor azt előbb készítsd el,
úgy mint az elejére fogod). Varrj végig rajta.

Vasald a varrásszélt az oldala felé, és gombostűzd
hozzá

Varrj végig a varrásszélen talpszélesen.

A zsebek hosszanti oldalából hajts be kétszer 0,5cm-t, és
vasald meg.

Varrj végig rajta mm-esen.

A nagy zseb színére gombostűzd rá a kisebb zsebet. Először csak az
oldalát. A kisebb zsebbe tegyél tollakat és ceruzát, és ezek mellett
gombostűzd le az anyagot néhány centinként.
A végén a kisebb zsebből kilógó anyagot vágd le, a kisebb zseb
oldalait és alját varrd végig keskenyen.
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A főrész színére gombostűzd rá a zsebeket, az aljától 6cm-re, párhuzamosan.

Az eleje főrészt ugyan úgy varrd az oldalához, mint az elejét.

A másik oldalát is varrd az elejéhez.
A bélést a külső részekhez hasonlóan varrd össze, annyi eltéréssel,
hogy az oldalán hagyj egy kb.15-20cm-es nyílást, ahol ki tudod majd
fordítani.

Színt színnel szembefordítva gombostűzd, majd varrd össze az alját.

Ugyan így járj el a külső részeknél.
A sarkokat is gombostűzd össze.
Majd varrd végig.
A külső rész sarkait is varrd meg.
A füleket gombostűzd az oldalaktól azonos távolságra a táska széléhez.

Majd varrj végig rajta keskenyen.A külső részt fordítsd színével befelé, a
bélést kifelé, és csúsztasd egymásba.

A felső szélét gombostűzd össze, majd varrd végig körben.

Fordítsd ki a táskát a nyíláson át.
A bélésen lévő nyílásnál a varrásszélt fordítsd befelé, gombostűzd
össze, majd varrd végig mm-esen.
Fordítsd a helyére a bélést. A felső szélét vasald meg, majd tűzd le
talpszélesen. Kész is van!
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Hozzávalók (9 darabhoz):
30 dkg mélyhűtött vagy saját készítésű leveles
tészta
▪

Fotó: krisztakonyhaja.blogspot.com

▪

15 dkg darált dió

▪

1 tojás

▪

8 dkg cukor

▪

1 tojássárgája

ízlés szerint rum aroma (eredeti recept szerint
1 ek. rum)
▪

Elkészítés:
A melyhutott leveles tesztat 30-60 percig hagyjuk felengedni.
A leveles tesztat lisztezett deszkan nyujtsuk 30x30 cm negyzetre. Vagjunk belole 9 db
10x10 cm-es negyzetet.
A diot keverjuk ossze a tojassal, a cukorral, meg a rum aromaval (rummal). Minden
negyzet kozepere csíkban rakjuk a tolteleket. A negyzetek egyik oldalat kenjuk meg
felvert tojassargajaval, es borítsuk ra a szemkozt fekvo oldalt. Egyenlo tavolsagokban
vagdaljuk be, es az így keletkezo csíkokat huzzuk kicsit szet ugy, hogy gerebent (fesut)
formaljon. Öblítsuk ki a tepsit hideg vízzel. A gerebeneket egymastol kello tavolsagban
rakjuk ra, kenjuk meg oket felvert tojassargajaval, es pihentessuk 15 percig.
Melegítsuk elo a sutot 230 ºC-ra.
A dios gerebent a kozepso sínen 15-20 percig sussuk, vegul tortaracson hagyjuk kihulni.
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Hozzávalók:
25 dkg liszt
1,5 dkg élesztő
2,5 dkg cukor
bő 1 dl langyos tej
3 dkg vaj
1 db tojás
1 csipet só

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Töltelékhez:

Fotó: nosalty.hu

▪ 1 kg alma
▪ 35 dkg liszt
▪ 20 dkg cukor
▪ 1 cs. vaníliás cukor
▪ 20 dkg vaj
▪ 10 dkg mazsola
▪ tepsi kikenéséhez vaj

Elkészítés:
Vajazzuk ki egy 22 cm-es tortaforma aljat. A sutot melegítsuk elo 180 ºC-ra. A
tojassargajat Vajazzunk ki vekonyan egy tepsit. Szitaljuk a lisztet egy talba, es nyomjunk
a kozepebe melyedest. Ebbe morzsoljuk az elesztot, es keszítsunk kovaszt egy keves
cukorral, egy kis liszttel meg tejjel. Letakarva kelesszuk 15 percig.
Dagasszunk tesztat a maradek cukorral, olvasztott vajjal, a tojassal, a soval, a kovasszal,
valamint a teljes liszt mennyiseggel, es hagyjuk kelni 30 percig.
Hamozzuk meg az almat, negyedeljuk, es vagjuk cikkekre. Nyujtsuk ki a tesztat, terítsuk
a tepsire, es borítsuk be surun az almacikkekkel.
Melegítsuk elo a sutot 210 ºC-ra.
A lisztet morzsoljuk ossze a cukorral, a vanílias cukorral meg az olvasztott vajjal, es
szorjuk az almara. Forro vízzel mossuk meg a mazsolat, itassuk le rola a vizet konyhai
papírtorulkozovel, es hintsuk a morzsara.
A sutemenyt a kozepso sínen sussuk 30 percig.

Jó készülődést kívánunk! ☺
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Hercegnős fátyol:
E. néni: Nektek készítettem!
K.: Szép munka!
E. néni: Pedig szemüveg nélkül készült!
K.: És amikor elkészült nagyon meglepődtél?
K.: Elájulok magamtól!
A galéria fölött néha kialudt a lámpa!
K.: Biztosan áramlat van!
Ébredéskor:
Zs.: D. föl van már ébredve!
Á. néni: A macska meg föl van mászva a fára!
E.: De a macska nem is oda való!
Kisfiú: Én nem veszek soha nyakkendőt, mert félek tőle.
Kislány: A férfiak akkor vesznek nyakkendőt, amikor nőhöz mennek!
Zs.: Egyszer felkeltem éjjel inni, de apukám csúnya szavakkal visszazavart.
V.:Valahogy így? (mély hangon folytatja tovább: Tűnj a szobádba! Nincs ivás!

V.: Tegnap dörgött nagyon az ég, mert Szent Péter gurigatta a Holdat.
K.: Erről előbb meg kell kérdezni az óvó nénit, mert ő itt ám a kapitány.
K.: Én már nagyon régen voltam hazamenős, még babóca koromban.
Z.:Az én apukám lavórfőnök.
M.: A zászló kórházban voltunk.
N.:A néni miért fejti meg a tehenet?
Z.: A. velünk akar játszani!
E. néni: És az miért baj?
Z. Mert tönkreteszi az életemet!
E.néni: Ki tudja, mi lesz vasárnap?
N. Péntek!
O. .: A. velünk akar játszani!
B.: Férfi kell!
E.néni: Mi lóg a fali akasztón a képen?
N.:Kettő!
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„A Könyvekben minden benne van. (…) Nemcsak a tündérek, a manók, királykisasszonyok,
a gonosz boszorkányok, hanem én is meg te is, örömeinkkel, gondjainkkal, vágyainkkal,
bánatunkkal, benne van a jó meg a rossz, az igaz és a hamis, a természet, a világmindenség;
ez mind, mind elfér a könyvekben. Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled minden titkát.”

„Amikor Dani először ment óvodába, nagyon örült annak, hogy már óvodába mehet, csak még
annak nem tudott eléggé örülni, hogy ott is kell maradni.”
Mert így van ez, hogy az ember örül is meg nem is. Akkor is így van, ha
az ember történetesen még kicsi. Hiszen nagyszerű
dolog az – rang és tisztesség! –, hogy valaki
már óvodás! Viszont mégiscsak: nincs ott
Anyu, csak az óvó néni, idegen a hely,
idegenek a gyerekek, és nem lehet
hazaszaladni.
Hát így kezdődik. De szerencsére
felülkerekedik a kiscsoportosban is az
„óvodásöntudat” – és ezzel elkezdődik az
óvodai élet, a maga mindennapi kis
történéseivel,
örömeivel
és
szorongásaival.

Janikovszky Éva ’70-es években írt
örökzöld mesekönyve olyan kedves
történeteken keresztül mutatja be egy
kiscsoport mindennapi életét, hogy a
könyv
máig
sem
vesztett
aktualitásából.
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Mert nem hiszek már neked…

Megérkeztem a Földre, s lovam hátán elindultam, mert megtapasztalnom kellett az életet… Egy
város kapujához értem, mit marcona őrök vigyáztak.

„Üdvözletem. Kitől véditek eme erődöt barátaim?”
„Emberektől.” –felelték.
„De hiszen bent is emberek vannak. Vagy talán tévedek?” –kérdeztem.
„Nem, nem tévedsz, persze, hogy nem. Éppen ezért védjük a várat.”
Megértettem, s szomorúság született lelkemben.
„Az embereket saját maguktól kell megvédeni saját maguknak…”
/Albertt/
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